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  الذسط الثالث

 

همَّ صّلِ وظلم وباسن، ؼلى ؼبذن وسظىلً محمٍذ، وؼلى آله 
َّ
بعم هللا الشحمن الشحيم، الحمذ هلل سب الؽاملين، الل

 .وصحابخه أجمؽين، وؼلى من جبؽهم بإحعاٍن إلى يىم الذين

. بؽض ألاظئلت والخؽليلاث التي وسدث من طالب البىاء الؽلمي            

  ٌ ٌ :العساٌ ألاو لطهغرول لعل ؾسئللوكانل ُينهل غوحلللواضعؽل ُلح لبزحوٍة طهغاكل لعل ؾسئللرمنلطمينكل: لخٌح

 :وزترلإلاحك للواصحُدل

لواحالًللرواغكُللملنكه :  والؿهلو تلئمل إمكاكتل محوٌلواظيلًتنكٌر

. واشإنلو كليلو تلئمل صغفلواغروتبلرغحرهك

كلبنه- ج كل كاحالول للٌشمللواحالولؤًًظكلراِـلزكصًّ . واشإنلو كليلاِـلزكصًّ

ل يللو لكمالتلو كاُللوكالغرضلروابُملرواشغوءلائغكُل- ص . ؤنلواشإنلو كليلزكصٌّ

كل كاحالول للٌشمئهه . ككٌلإلاحك للواصحُدللرطلنكهكلؤنلواشإنلو كليلاِـلزكصًّ

 لرحلَّز :العساٌ الثاوي ل لكؼَّز  لكٌح
ٌة
لؤألزكػسل

ٌة
 ﴿: لهللإلاحك لل حُدل

ًا
اِط ُحْعىا

َّ
ىا ِللى

ُ
ىل

ُ
 لمملولل[83: وابلغو ]﴾َوك

لإلاحك للرطلنكهكلؤننكلزؼإ لرطاًلؤنلملنىلآلاًللٌشمللو ؿئهل و ؿئمحنلؾحوءلوكاحول ؿلللؤرلصكلححن لًلٌح

. وافكؾملرواصكلح لرتشمللؤًًظكلوايك غ

 لضلواضًحنلمنل مكاكتلر مكاكتلمنلواحالًكت لررطلنكلؤنلولجحوبلزؼإ ل :العساٌ الثالث
ُة
 هحل حلؤألزؼإ لت

لاغححلمنىهلملكليلواشُشلؤنلتبحنلانكلواصحُذلفيلهظهلواثالثلؤؾسئل  .ًلٌح

  ٌ هللواشإنلو كليلهحلو تلئمل صغفلواغروتبلرميك أتلو حؿفحنلرادحهك لؤرلؤنلواشإنل: لخُنمكلككاحو: ف العساٌ ألاو

ل يللو لكمالتلو كاُلل ل لؽل كاحالولؤرلٌشمللواغكُل لرهظولزُكعهلواثكني لولخُكعلواثكاثلهللواشإنلو كليلزكصٌّ و كليلزكصٌّ

كل كاحالول للٌشمللواغكُل لرهنكل"ب"وكالغرضلروابُملرواشغوء لرههلوزتكعرولولجحوبل  لرهحلؤنلواشإنلو كليلاِـلزكصًّ

لمنلواحالولواغكُل
ً
لمؼبعيٌّ ل ضال

ٌة
. زؼإ

 ملنىلؤاهلًتلئمل صغفلواغروتبلرو يك أتلرو حؿفحنلاللشًلؤنلحؼًءول" ب"رل" ؤ"رولحلُلللًبضرلليلؤنلولجحوبلٌشملل

لو كليلواظيلًصغف لألننهلاحوبلإلامكأ لواظًنلًلحمحنل صغفلواغروتبلرو يك أتلمنلواشإنلو كلي  لألننكلتتلئمل ك ؿسٌح

. رالاؾتدلكككتلو كاُلل نلٌؿتدلهك لؾحوًءلوكانلؤححًعولؤرلرؿكثفلبلىلغحرهك لهظهلاللشًلؤننكلمنلواحالًللو كاُل

ٌٍة لألنلو لصحصل" ب"رل" ؤ"رهظاًلؤًًظكلواظيلًتلئمل كاحالو لًتلئمل كاغكُل ل ُبضرلليلؤنلولجحوبلٌشملل كلىلوللخك

 لوكإلمكأ لراحو ه لراـكأل رككف لؤرصُكءل ًتكأ ل
ٌة
لمكاُل

ٌة
 كاشإنلو كليلؤرل إمكاكتل محوٌلوللمكلًترتبلكئُهلمؿسحاُل

لهظهلتضزللفيل مكاكتلو كاُل لؤمكل ٍة
لرمؿتدمّة ٌٍة كع لرؤًًظكلؤمحوٌلواغكثبحن ل يللو لكمالتلو كاُللواتيل حنلمؿسح

روالصّة

كمحألو لكمالتلواشغوءل حنلوانكؽ لواللحص لكلحصلوابُملرإلاًجكعو لاللتضزل لباللواحصوجملو كاُل لواحصوجملو كاُللتضزل ل

 
ٌة
لمكاُل

ٌة
لاللشًلؤنلهظولمؿسحاُل

ً
. خُنمكلإلانؿكنلٌؿتحصقلمكال

 لهللفيلكحاهلتلكلىالعساٌ الثاوي  ﴿: لًلٌح
ًا
اِط ُحْعىا

َّ
ىا ِللى

ُ
ىل

ُ
لنله لهللًضزلل ُهلوايك غلروافكؾم ل﴾َوك  حُذل الٌح

لواتلكمللملهه ل نُة ؿْة لخُة رطهغلإلامكألوالغػبيلفيلتفؿحرهلًضزلل ُهلو ؿئهلروايك غلروافكؾملرواصكلح لوللهاالءلمؼئحبٌة

﴿ 
ًا
اِط ُحْعىا

َّ
ىا ِللى

ُ
ىل

ُ
 ﴿ٌشمللوايك غ لألنلواؿُكقلفيلولحضًثلممل نيلبؾغوثُلل: لككٌ﴾َوك

َ
 َبِني ِإْظَشاِئيَل ال

َ
اق

َ
ا ِميث

َ
ه
ْ
ز

َ
خ

َ
 أ

ْ
َوِإر

 
ًا
اِط ُحْعىا

َّ
ىا ِللى

ُ
ىل

ُ
َعاِهيِن َوك

َ ْ
اَم  َوامل

َ
َيخ

ْ
ْشَ   َوال

ُ
 َوِر  الل

ًا
َىاِلَذْيِن ِإْحَعاها

ْ
َه َوِبال

َّ
 الل

َّ
 ِإال

َ
ْؽُبُذون

َ
[. 83: وابلغو ]﴾ح

 لواضًحنلمنل مكاكت لر مكاكتلمنلواحالًكت لرككاحولبنلإلاحك للزؼإ لال لؤخُكًاكلواؿاوٌلمكلًيحنل:العساٌ الثالث

لهمكلًلكٌ لركئمكئاكلفيلكحوكضههلًلحاحن 
ٌة
للصُغللواؿاوٌلمهمل

ً
لفيلولجحوب: صكًُلك لاللشًلؤرال . واؿاوٌلملكصٌة
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لررالًكتٌة لواضًحنلمنل مكاكتلاللشً 
لؾحوًءلوكانلصًحنلؤمكلؤنلواضًحنلمنل مكاكتلنله لألاىهلرطلنلشلحن لصًحنٌة

لكينك ٌٌة . كلىلواضراللؤرلكلىل  غوص ل كاضًنلاللشًلؤاهلمنل مكاكتلرإلانؿكنلمؿسح

لهيلرواحالًكتلمنل مكاكت لراِـل مكاكتلمنلواحالًكت لألنل مكاللؤرؾملمنلواحالًل   ل ملنىلوللرالًلٍة
ٌة
لواحالًللؤمكال

 ل كاحالًكتلمنل مكاكت لرواضًحنلؤًًظكلمنل مكاكت
ٌة
لهيلرالًل لراِـلوللؤمكالٍة

ٌة
. ؤمكال

 لصحعولؤخضل مغوءلوالثمكاُحنلرهحلًصليل :العساٌ الشابؾ شغلفيل لعلمحوكملائتحوصللالاحتمكعيلخٌح
ُة
ٌؿإٌلكمكلن

لخُثلتإؾفحول لهبحرٌة ولكلىلهظهلواصحعولواتيلتفككللكضصٌة  جنحصهلصالولوافتذلبثغل تدههلابلعلوابالصل رعربُللآاظون لعصًّ

لخىهلولجهكصلفيلهظولواؼمكنلًغصل لخٌح
ً
كلىلوحنلهظهلواصالولاهلًصئهكلو ؿئمحنلمنظلؤهثرلمنلؤعبلمكثللؾنل لهتبلملكال

لهظولو حطحقلربكألزصلفيلمكل ضلتلئُملمنلملكاُىهلخٌح  ُهلكلىلهظهلواصحعولرو تإثغرنلبنك لرطهغلهالًمكل ُظهغلؤاهلًٍغ

 .ًتلئمل مشغركُللحهكصلواؼئبلفيلهظولواؼمكنلرصالولوافتذلرادحهك

 لل
ً
 الجهاد هما هى مؽلىٌم يحىمه ؼذة أمىٍس، ؤمكلؾاوٌلإلازحونلكنلصالولوافتذ لركنلحهكصلواؼئبلبلىلآزغه لؤرال

  ألامش ٌ  .كحولو ؿئمحن :ألاو

 لٌغئبلواـنلكلىلتدلُلهك :ألامش الثاوي 
ً
لؤرلمـنحال

ً
 .و صلحللواغوجحل لؾحوًءلمتُلنل

 ل ال ضلؤنلٌؿتجمملولجهكصلهظهل عوكن لؤنلًيحنلكحولو ؿئمحن لختىلاللينئًلو ؿئمحن لختىلاللرليل مغ  :الثالثألامش

دفـحولصًكعهه لختىلًؼمسنحولبلىلؤنلًدفـحول ُظتنه لٍر
ً
. تؿتبكحلصًكعههلرؤمحواههلرؤرالصهه لال ضلؤنلًيحنلاههلكحو

  
ً
لائضكحولبلخر مغلواثكنيلال ضلؤنلتيحنلو صلحللمتدللل

ٌة
كءلال ضلؤنلًيحنلهنكنلمصلحل .. لختىلراحلوكاحولؤكٍح

 بللرليل مغ لال ضلؤنلًيحنلتدنلواغوًل لرال ضلمنلرليل مغ . ؤًًظكلال ضلؤنلًيحنلمنلكِة

لولحمضلهلللؾحوءلوكنلحهكصلػئبلؤرلحهكصلص م .  ةطولوؾتجملنلهظهلخُنسظٍة

 ؤمكلصالولوافتذل نله لوالئمكءلككاحولباهلخُنمكلصلىلوانبيلصلىل لكئُهلرؾئهلًحألوافتذلفيل ِنلؤألهكنئلثمكنلعهلكتٍة ل

لروخضٍة لصكعلواحالولفيلمغكػينهلبطول تدحولوابئضونلًصئحو لطهغهلشُشلإلاؾالألو نلتُمُللرو نلهثحرٍةل لربؿالأٍة
ً
روكانلصالولزفُفل

  فيلتفؿحره لمينهلؾلضل نلؤبيلرككص لرزكاضل نلواحاُض لوكاحولخحنل تدحولو ضوثنلصئحو
ٌة
.  كاظيلًـهغلؤننكلمشغركل

 ًححضلكحصولكنضاكلائضًنلهبحرول حنلوانكؽ لهمكلًححضلهنكنل لعلوافىغلواتىفحريلألاهلًلللكنضاكل :العساٌ الخامغ

لهبحرٍةل كالهتمكأل لكئمكلؤنل الصاكلاِؿنلكلىلاهجٍة لمكلو ؼئحبلمنكلهإ غوصٍة لٌح ؿإٌلٍر كضصلواضككولواصكصكحن ل ُظهغلَر

ضلؤنل لل لتلئمنكلهثحًرولمنل محعلواشغكُل لرولحمضلهلللكغ حولمنلكبللؤاهلاللًجحػلولخغرجلكلىلولحيكأ ل إٍع  كاشَغ

ضلوللولخحرلابالصاكلرؤرػكانك  .ؤكغفلمكطولافلللهمحوػنحنلاٍغ

  أهم ش يء أن جىىن كذوة، أوص ي هفس ي وأوصيً وأوص ي إخىحي وأبىائي وبىاحي املشاهذين واملشاهذاث وول من جبلغه

 
ًا
، وأؼعم حفغ هزا الذين، هى أن جىىن كذوة ،  فؼعم دؼىة إلى هللا ؼضَّ وجلَّ

ًا
. هزذ اليلمت أن يىىن كذوة

  لفيلو دك ـللكلىلواشغوجم لكلىلوافغوثع لو دك ـللكلىلؾمتًلكلىلؤزالكً لكلىلواتزوألواؿنل ل كحتنض
ٌة
لكضرو لػبًلكلاللؤكٌح

لإلانؿكنلاللًسؼئ لاىنلكضعلإلاميكنل لفيلو دك ـللكلىلواصئحوت لفيلو دك ـللكلىلإلانؿكنلملصحأٌة لراللؤكٌح
ً
ؤنلتيحنلكضرو

بلرمملوابلُضلرممل واؿجن لفيلو دك ـللكلىلخؿنل افكؾ لخؿنلولخئم لؤزالقلوانبيلصلىل لكئُهلرؾئهلمملوالٍغ

ب لرمملواصكلحلرمملواؼكلح   ﴿ واغٍغ
ًا
اِط ُحْعىا

َّ
ىا ِللى

ُ
ىل

ُ
شتغلل هلوللمنلؤعوصل ،﴾َوك جبلؤنلٌلتنيلَر هظولمنلؤههلمكلًنبغيلٍر

. ولخحرلانفؿهلرولخحرلاضًنهلؤًًظكلاشلبه لرالصضلؤمته

 لبنلؤرليل مغلمنىهلو ظوحعولفيلآلاًللو لصحصلبنكلوالئمكء ل هللهظول حُذٌة لرمنلهحل :العساٌ العادط هنكنلمنلًلٌح

رليل مغلواحوحبلوتبككه لرهللًجبلوتبككهلختىلاحلخىهل لحواحنلرطلُلٍة لؤرلوكنلوك ًغو لرهللًئؼأل ظاًلولخغرجلؤرل

 .؟واتإاُبلكئُه

 ؤرليل مغلاللشًلؤنلوالئمكءلرولحيكأ لكلىلخؿبلواؿُكق ل للختىلكضلتتحؾملو فهحمُللاهظو لراللؾُمكلخُنمكلنؿتلغضل

ٌٌ ؼن سؼيخه»: كحاهلصلىل لكئُهلرؾئه   ف بيت صوجها ومعئىليت ؼن »: ل لكٌ«ولىم ساٍػ وولىم معئى
ٌ
املشأة ساؼيت
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 ل ةطنلرليل مغلكلىلخؿبلمكلكنضهلمنلرالًلٍة ل،«سؼيتها
ً
لرؾمىلمكلتدتنكلعكُل

ً
لهحلإلامكألل ؿمكهكلعوكُل اللشًلؤنل ٌر

 كـهلولحكههلواغثِـ لهظولهحلاللشً لرؤًًظكلوالئمكءلههلرالول مغل ُمكلًتلئمل كاتبئُغلرمكلًتلئمل كاضكحو لر ُمكلًتلئمل

 .وللهاالءلرالولؤمحعٍة  ل ُكنلولخحرلرولحملر خيكألائنكؽ

 لو صنفلركلىل :العساٌ العابؾ لمنلو ىتبللواشكمئللؤاهلواضًحون لفيلكٌح ل كانؿبللائففلواضًحنلرحضتلفيلنسخلٍة ًلٌح

 .؟حبكول محوٌلهإهللواضًحونلؤنلًاصرولبلىلطيلواؿئؼكنلمكلًجبلباُه

 ل ححنكهكلفيلواىتكبلهيلواضًحنل  لختىلفيل لعلوانسخلفيلنسخللواضًحون لفيلكحاهلرواصحُذلؤننكلواضًحونػبًلكلفيلنسخلٍة

لواصحوبلهمكلؤشكعل رلوافكطللصحوبنكلهإهللواضًحون لؤيلصًحونل محوٌ
ً
. ركلىلحبكعول محوٌلهإهللواضًحن لال ل لال

 نلئهلؤنلمنلمنهجنكلؤهللواؿنللرولجمككللكضألولخغرجلكلىلولحكههل كلًاصيلبلىلوافؿكص لاىنلهنكنل :العساٌ الثامن

كلغحرلولخغرجلكئُه لوابلعلًتؿئؽلكلىلوانكؽ ل
ً
منلوالئمكءلمكلاللًبحنلهُفلواؿبُللبلىلتغُحرلولحكههلبنلوكنلؿك 

كلمإححًعو لمجؼًٍّ
ً
ظغههل ظاً ل إعححلؤنلتبحنلانكلتفصُال  .؟ٍر

 وصبررولختىلٌؿتروحلمنل كحغٍةلؤرلًصلح: لهمكلكُلوالئمكءلمنهجلواؿئفلهحلواؼككل لرػككللرليل مغلركضألولخغرج اللٌغحر ل .

  لاىنلهظولالل اللًلكٌلؤ ضول كاضكحولبلىلولخغرج لاللؾئًمكلراللمـكهغوتٍة لربامكلو دك ـللكلىلواؿئهلالاحتمكعي لركلىل من

ؿكعهلًسكػبهلًيئمه لؤًًظكل يكتبهلَر ٌلنيلو نك حل لو نك حللرو ؼكابلل كلحلحق لهظولخمٌّ لإلانؿكنلًنصحلاحليل مغلٍر

ٍة لرإلاايكعلؤًًظكلاىنلهمكلكئنكلاللًيحنل مكلًاصيلبلىلولخغرجلؤرلًاصيلبلىلواتإاُب ل
ًؼكابل كلحلحق لهظهلتيحنلمؼكابكتلخمّة

 .واتإاُبلكلىلإلامكألؤرلختىلكلىلاحو هلممكلًلحصلبلىلؤنلًاابلوالكمللهظولوئهلاِـلمنلمنهجلواؿئف

 لمنلو لئحألؤنلكظُللعروًللولحضًثل ك لنىلزالصتنكلؤننكلاللتجحػلباللالكاه لمكلًدُللو لكني ل:العساٌ الخاظؾ ًلٌح

ربمنلٌلغفلمغوصوتل افكؾ ل مكلخىهلوالحوألخُنمكلٌؿتشهضرنل بلعلملكنيلولحضًثلفيلهالمهه لرفيلوؾضوءلوانصحل

 .؟اغحرهه لرفيلشسحنلواضاُكلرادحهكل

 ك
ً
لؤاهلاللًنبغيلاإلنؿكنلؤنلًتيئهلباللكنلكئهٍة لختىلوالكميلاِـلائلكميلؤنلًتيئهلباللكنلكئهٍة لاللؤنلًيحنلكك 

لملئحأٌة
ً
 لبامكلؤرال

 »: فيلكحاهلصلىل لكئُهلرؾئه
ًا
كلركئمنلملنكهل،«بلغىا ؼني ولى آيت

ً
لؤرلكئمنلملنكهكلؤرلكئمنلخضًث

ً
ل ملنىلبطولكئمنلآًل

لبالل لباللصحوً ك لاىنلاللتلٌح لباًلاللتلٌح كلبلىلمكلتلحاه لربنلهننلكضلتسؼئ لاللالٌح كلبطولهننلمؼمسنًّ ًُّ  تررٍهلراحلهننلككم

كلاللًتيئهلباللكنلكئهٍة لراحل
ُّة لر همته لؤرلؤزظتهلمنلككاهٍة ل كإلنؿكنلختىلراحلوكنلككم لبلىلؤاًلبمكلكغؤتهلفيلهتكبٍة

رؤانلمؼمئنٌة

ك ًُّ . وكنلكئًمكلحؼث

 تجغؤلكلىلواضًن ل فهمهلواظيلاِـلمبًِنكلالل اىنلاللًتيئهلإلانؿكنل ملنىلًتجغؤلكلىل لركلىلعؾحاهلصلىل لكئُهلرؾئه لٍر

. كلىلهالألؤهللوالئه لراللمبًِنكلكلىلكغوءول حُدل لرمنلهنكلهظولهحلؤخؿبلؤاهلواظك ؽلؤرلولجكمملفيلهظو

 ضرنلكلىلملكاُىه لًظهغرنل ينكلمكلًتلئملفيلهالألو صنفلعخمهل :العساٌ الؽاشش لكغطهكلواؼالبلًٍغ هظهلثالثلل دحثٍة

لملكنيلهظهل محعلواثالثلل:  لتلكلىلخُثلككٌ لضألفيلواحالًلل كئهلر رعقلر هفإ لرطهغرولهثحًرولمنلواىالألخٌح ٍر

لهظهلواثالثل دحث ضلمنلملكاُىهلتلئًُلكلخٌح  .؟ كئهلر رعقلر هفإ ل جًر

  ل كئهلر رعقلملنكهمكلروضحلفيل هفإ
ً
ل رلؤخمضل لال

ً
لولحلُلللإلازحونلخكراحولؤنلًلحاحولبنل هفإلهحلواتسصص لزكصل

كلٌلئهلوالظكءلرمئىه لبلىلآزغه لهحلواشُشلطهغلوالكض يلألاهلؤشكعلبلىل ًُ لوالكض يلؤنلًيحنلككط
ً
لؤاهلمثال لؤنلًلٌح ضو لخكٌر شٍغ

لألنلكنضاكل مصؼلحنكلو لكصغلواىفكءولتلني ٌٌة لباهلبشيك  والظكء لواشُشلفيلواىتكب لال لإلاشيكٌلفيلواتلبحرل كألهفإ لألنيلكئنُة

لهفءٌة ل ملنىلؤاهلحمملوالئهل مكلًجمملوللمؼئحبكتلواحؿُفل ل مكل ينكلوالئهلربمكل ينكلولخبرو لختىلوالئه ل دُنمكلالٌح

ؼصوصلممل  كاحؿُفل لرمكلتدتكحهلواحؿُفللمنلوالئهلرولخبرو لربنلوكانلولخبرولتتروههلهمكلهحلملئحأٌة لرختىلؤًًظكلًتجضصلٍر

والئهل كئه لػبًلكل: و مكعؾل لاىنلهظولهحلمصؼلحلواىفكءولؤرلواىفءلواظيلنلغ ه لاىنلواظيلًبضرلألنلخُنمكلككٌلواشُش

ٌلنيل كئهل كاحؿُفل لر رعقل ملنىلؤكللكئًمكل كئه ل: والئهلو ستصل كاحؿُفل لاللًلصضلوالئهلو ؼئم لواشُشلخُنمكلككٌ



5 

ل كاتفؿحر ل كاحؿُفل لاىنهلؤرعق لمكلًلصضلوالئهلو ؼئم   لؤرلككاهٍة
ً
لمثال كل لئهلولحضًث لرادنلادتكجلبلىلككعتٍة

ً
لؤنلًيحنلكك 

ضلوالكاهل كاتسصص لر رعقل كاؿئحن ضلهظولهح لًٍغ  .رادنلادتكجلبلىلمدضثٍة لال لاللًٍغ

 ٌلرزمؿحن- هفإ ل كاظيلًبضرلر لؤكئه لؤنل هفإلًبضر ل: ثهلكك لمكلبلىل- اغحملائىتكبلفيلصفدللثمكنٍة ٍة
اللل ُهلؤشكعلبلىلخضّة

 ٌ لمنلمغوصه ل هحلًلح ل:   يءٍة لضمكنلٌلنيل كئهلر رعقلكلىل هفإ لهحلًتيئهلكنلوالككضو لًتيئهلكنلككضٍة لٌلنيلككضٍة ٍر

ل  لككضٍة
لككاهٌة كل شسحنلوالظكء لبامكلهإاهلًفترضلكنضاكلككضٍة

ً
لاِـلكك   ل هحلاللًتيئهلكنلككضٍة

لهفءٌة  لككضٍة
لرعقٌة  لككضٍة

ككاهٌة

لهفءٌة لهظولو تروضلواشُش لرمنلهنكلصكعلكنضاكلإلاشيكٌ ل ُلكٌ  لككضٍة
ًضول: رعقٌة لضمكنلكلىل هفإ لبنلوكنلوالكض يلمٍا ٍر

ضلوالئه ل: ثهلككٌ.. تإًًضولتكًمكلمنلحهل لائلكض يلؤهمللمنلخكحتهلبلىلمٍؼ لضأل هفإ لبنلوكنلوالظكءلًدتكجلبلىلكحوٍة لربككالٍة ٍر

ضلوالئهلواظيلهحلًتسصصل كالظكء لواظيلهحلكئهلوافلهلرواحعق ل ةنلوالكض يلًدتكج ل ةنلوالكض يلمؼئمٌة لمكلكنضهل مٍؼ

ل ٍة لادتكجل ُهل رعق لؤرلؿغفٍة
لزكصّة لزكصٌّ لمملؤنلواشُشلًتيئهلكنلؿغفٍة

ٌة
لزكصٌّ لككٌلو ؼئملواظيلمكلكنضهلؿغف

ٌة
ؿغف

لمؿتجمملواشغرغ ل ةنلوالكض يلو ؼئم ل  ل ندتكجلؤيلككضٍة
لزكصٌّ مؼئمٌة

ٌة
لادتكجل ُهلوالكاه لؤرلاِـلكنضاكلؿغف ٍة

زكصّة

لككصًعو لبلىلآزغه
ً
كلككصال

ً
.  ًدتكجلؤنلًيحنلكك 

 ٌلرعغبلٍة لبطنل: راهظولكك ضل كاىفكءولوالحولولخكصل لاِـلوالحولرواىفكءولبمكل لهغٍةلرعهبلٍة لربمكل ةخؿكنٍة ًبضرلؤنلواشُشلًٍغ

 
ٌة
 لألنلوالحيل محنلملغرف

ٌة
لرتيئهلواشُشلكينكلفيلعؾكالٍة لبامكلوالحولولخكصل لواتيلراضهكلو ؼئلل لال ضلوالحولو ؼئلللمؼئحبل

حنلفيل  لكحنلفيلمنؼلللوئههلهبكعٌة لكُة
ٌة
لوئههلؿئمل حنلفيلمنؼللٍة

ٍة لكضلًيحنلكُة
لزكصّة واـغفلولخكص لوالحولولخكصللاـغفٍة

 ل هظولمحطمل هفإ لاللًنفمل ينهلوالكاهل لؽ لراللواحعقلرخضه لاللًدتكجلروخضلمثللمكلًلحاحنل
ٌة
لوئههل ينهلشغوؾل منؼللٍة

.  خضًض لًبضرلهظولهحلو غوصلر لؤكئه

 العساٌ الحادي ؼشش: ٌ لتؿإٌ لتلح
ٌة
ل: لهظهلومغؤو ل لعل ؾسئللخٌح ل محكملصكحيلصغحر لروكانلتححهلبليَّز ل لكليَّز منَّز

 لعل خضوثلواؿُكؾُللفيل لعلوابئضون لرؤاصحههلؤنلًدغصحولكلىلمكلًنفلههلرؤنلٌلتزاحولطاً لرطهغتلهالًمكلهثحًرول

لهظولو حطحق لمكلًلمل ُينكلربحنلهاالءلواؿكثئحن لرتؼئبلمنىهلتلئًُلكلخٌح  .؟خٌح

 لركلىل تكرىلبالل لضلتدغٍةلشضًضٍة لؾحوًءل مؼكالتًل ضلمنلوالئه لرؤاللتلضميلكلىلؤؾسئلٍة للؤاصحلافس يلرؤاصحًل مٍؼ
ً
ؤرال

ٌٍة لمهمكلوكنلاللًمىنلؤنلًلكٌلألننكلتؿإٌلولخكصل ل لغوءتً لؤرل ؿاواًلؤهللوالئهلمنلإلازحولر زحوت  لاىنلكلىلوللخك

كنلكظُللولخغرج لمكصوألرليل مغلهحلو ؿُؼغ لرتغئبل لؼملوانـغلكنلؤؾئحبلواغئبل لرؾُكؾللواغئبل لمكصوألؤاهلهحل

ل لللواتيلحكءلبنك لراحلوكنل ٌر ولحكهه لرهحلواغكاب ل ُبلىلهحلاهلواؿمملرواؼككل لمملخملو نك حل لمهمكلوكانلواؼٍغ

شلًيحنلولحكهه لثهلًإتُهلمنل.. خكههلالشًلؤاهلكضلًيحن  لواتكٍع كلبزحوتي لفيلػٌح شلًكلبزحونيلٍر لواتكٍع راهظولًدضثلفيلػٌح

شلوئه لختىلزئفكءل نيلكبكؽ لرزئفكءل نيلؤمُل لرزئفكءل نيلكثمكن لر ثملل  لراحلوكنلبمكًمك لواتكٍع
ً
ًتغئبلكئُه لراحلوكنلككصال

لآزغ لثهلًؼخفحنل  زغى لًيحنلخكهًمك لثهلًإتُهلمنلكضلًيحنلمنلؤككعبهلمنلًلحألكئُه لكضلًيحنلمنلؤهلل ئضه لمنل ئضٍة

و تغئبلمكصوألؤاهلوؾتتبلاهل مغ لرغئب لال ضلؤنلنؿتمملاه ل: كئُه لثهلٌؿلؼحاه لرفيل اضاـ لرمنلهنكلكئمكئاكلككاحو

 ٌ فيل ُللل ٌر لاىنلبطولغئبلهظو لال ضلؤنلتؿتلغل محع ل ئهظولو تغئبلًبلىلهحل.. ألننكلتيحنل حض ى لرالشًلؤنل صللالر

أدوا الز  ؼليىم، وظلىا هللا أال يذؼىم،  إن »: صلىل لكئُهلرؾئه-رليل مغ لراهلواؿمملرواؼككل لراىنلهمكلككٌلوانبيل

لخم ل، وؼليه ما ُحّمِ . صلىل لكئُهلرؾئه-ؤرلهمكلككٌل، «ؼليه ما ُحّمِ

 لكتلواتيلطهغهكلفيلؾاواه ل:العساٌ الثاو  ؼشش مل حنلواشحعىلرواضًملغوػُل لرطهغل لعلواتفٍغ لمكلعؤًىهلفيلهظولواتفٍغ

ؤنلواشحعىلتيحنلمنلكنضل  لرتيحنلألهللواللض لرتيحنلفيل محعلالاحتنكصًل لرتيحنلكنضلكضألواضاُل لؤمكل

ضل ٍغ واضًملغوػُل ل هيلمنلواىفكع لرتيحنلأليلشخصٍة لرتيحنلفيل محعلوالؼلُل لرتيحنلكنضلرححصلوانص ل ِؿإٌلٍر

م لهظولواتفٍغ  .؟تلئًُلكلمنلملكاُىهلخٌح

 ل ٌٌة لألنلكصضلو ؿئمحنلولحىهل مكلؤاٌؼ لمكل ُهلبشيك ٌٍة لخال ل إصروتٍة
ً
 لرواضًملغوػُللبطولوكانلرؾُئل

ٌة
الشًلؤنلواشحعىلرؾُئل

لتنكػقلخىهل ل
ً
لرحلَّز -  لراللًمىنلؤنلتإتيلؤصوو  لبطولوكانل-كؼَّز

ً
 لرمهمكلوكانلؾئمُل

ً
لمهمكلوكانلمدببل لؤرلرؾُئلٍة  ل إيلؤصووٍة
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لرحلَّز -تنكػقلخىهل ل لبل ل كاشحعىلاللشًلؤننكل-صلىل لكئُهلرؾئه- لرخىهلعؾحاهل-كؼَّز
ُة
ل  ل ةامكلاللت  لرولحىهل مكلؤاٌؼ

ْمِش﴾: لر لككٌلائنبيهيلواتيلحكءلبنكلواشغق لرو امنحنلؤمغههلشحعىل ُينهلراللشً 
َ ْ
اِوْسُهْم ِ ف ألا

َ
 لاىنل[159: آٌلكمغون] ﴿َوش

و شكرعولتيحنلاللشًلاِـلفيلثحو نلواشغق لاللٌشكرعههلًصئحنلواـهغ لؤرلمكلًصئحنلواـهغ لراللٌشكرعههلهللًدىمحنل مكل

ل  لملئحألؤنلاِـلهظولمُضونلواشحعى لراهظول ك لكعاكتلبلىلخضلمك ل ةطولوكانل صوول ل  لؤرلاللًدىمحنل مكلؤاٌؼ ؤاٌؼ

ل  ل كألمغلفيلهظولروؾمٌة
ٌة
 لرواغكًللمبكخل

ٌة
 لواحؾُئللمبكخل

ً
. بنلشكءل -مبكخل

 لؤثغلكمغل:العساٌ الثالث ؼشش جلخٌح واظيلوكنل ُهلؤاهلًبلثلبلىل- عض يل لتلكلىلكنه-لؤخضلواؼالبلطهغل لعلواتسٍغ

ضلتلئًُلكلمنىهلخفـىهل ل جلهظولولحضًث لراٍغ لتسٍغ كمكاه لبنلؤههلؤمغههلكنضيلواصالو لرطهغل لعلواتلئُملخٌح

. ؟تلكلى

 ؤمكلؤزحاكلحؼوهل لزحًرولواظيلعوحمل ثغ لؤثغلكمغ لؤشىغهلكلىل دثهلفيلؤمغلهكأ لواظيلهحلواصالو لٌلنيلؤنلؤههلؤمغههل

كنضيلواصالو لبلىلآزغه لرهحلمنلؼمٌة لحؼوهل لزحًرولكلىلهظهلإلا كصو لرؤاكلؤاصحلولحلُللل مكلتجضراهلمثللهظولكئلحه لؤرل

لمنلبزحوانكلرؤ نكثنكلربنكتنكلمنلإلا كصوتلوالئمُل ل ج لؤرلًإتيل هلؤخضٌة لكئمُلٍة لؤرلتسٍغ كئلحولكلىلنسخىه لٌلنيلؤيل كثضوٍة

 ٌ لؤزحاكلهنكلًلح
ً
وكنلًبلثلبلىلكمكاه ل- عض يل لكنه-هظولادؿبهلثك ًتكلكنلكمغل: وخغصحولؤاىهلتلئلحاهلكلىلنسخىه ل مثال

لألنلهظهلاِؿنل بحنلاههل رككت لرهحلفيلو حػإ لػبًلكلتغىلؤرككًتكل كافتذ لمكلهيلؤرككتِة ًحصينهل ك دك ـللكلىلواصالو لٍر

لكنل ًٌة بحنلاههل رككت لرهحلفيلو حػإ لركنضلوابينليلعروهلمكا لجمملمااثلؾكاه لألنلركنلحمملؤرككت لاِؿنلركتكت لٍر

بلىلآزغه ل.. بنلؤههلؤمغههلكنضيلواصالو ل منلخفـهك: اك م لمحلىلكبضل ل نلكمغ لؤنلكمغل نلولخؼكبلهتبلبلىلكمكاه

لآزغ : رطهغلككٌ مٍة لمنلػٍغ ل حنلاك ملركمغ لراىنلواحصٌح
هحلكبُضل ل نلكمغلكنلاك م لكنلصفُلل نلؤبيل.. ؤاهلمنلؼمٌة

ك: كبُض لؤنلكمغلبلىلآزغهلهتبلبلىلكمكاه لركُل
ً
. بنلاهكلبصعوو

 لائبئضونلؤرلو ؿسحاحنلبلىل:العساٌ الشابؾ ؼشش
ً
لًنتميلباينكلواغئؾكءلمثال لمبتضكلٍة لهللًجحػلواترهحزلفيلواغصلكلىلحمككلٍة

لل بَة واتلكصلؾُكؾتهلفيلولخؼبلرو دكطغوت ل مكلًغحملبلىلتبغُعلوانكؽلفيلطاًلواغثِـ لروؾتلمكٌلهظهلولخؼبلمنلكِة

. ؤكضوثهلاإلػكخلل ه؟لرمكلهحلو نهجلواؿئفيلواصحُذلفيلواتلكمللمملواغثِـلو بتضق؟

 و لرؤاتهلالخـته لؤيل لحضًّ
ً
نتلضلواغئؾكءلكلىلو نك غ لراللًاابلكئينه لبامكلو نك حل لألنل ينكل تًنكلهبحرو ًُة ال لهظولتإاُبٌة لالل

ل سحرٍةل
ٌة
لؤ ًضولمكلؤتىل سحرٍة لبامكلواهضرءلرواؿئه لهظولهحلواظيلًإتيل سحرٍة لاللًمىنلؤنلًإتيلكنف لفيلوابالصلفيلؤيل الصٍة وطؼغوبٍة

ل لؤ ًضو  لعؾٌح ما »لرهظولؤكـهلكنفٍة ل،«ما وان الش م  ف ش يٍء إال صاهه، وما وان الؽىف»: صلىل لكئُهلرؾئه-لٌلنيلكٌح

ل ل،«وان الؽىف  ف ش يٍء إال شاهه  ل مهمكلوكنلواغثِـ لؤرلختىلو حؿفلواىبحر لٌلنيل-صلىل لكئُهلرؾئه-لرصضقلعؾٌح

ل كاهضرء ل ًاابلكئُه لاللًإتيل سحرٍة لبامكلواهضرء لراللشًلوانصُدل لرولحلحقلو ؼكابلبنك لًكلبزحوني لاللتلكعضل حنلوالٌح

 لبامكل
ٌة
ل لضألواتإاُبلكلىلإلامكأ لربحنلو ؼكابلل كلحلحق لربحنلتصحُذل زؼكء لربحنلواغصلكلىلو سكاف لهظهلمفتحخل روالٌح

.  و لصحصلولحفكؾلكلىلولجمككل لرولحفكؾلكلىل مل لركلىل ُظللو ؿئمحن لركلىلهضرءل مل

وما أخز والة ألامىاٌ وغيرهم من ماٌ املعلمين :  ف هخابه العياظت الششؼيت- سحمه هللا حؽالى-يلٌى شيخ إلاظالم ابن جيميت }

،  لىلف ألامش الؽادٌ اظخخشاجه منهم، والهذايا التي يفخزونها بعبب الؽمل، كاٌ أبى ظؽيذ الخذس   : سض ي هللا ؼىه-بغير حّمٍ

، وسوي إبشاهيم الحش ي  ٌٌ صلى -أن الىبي - سض ي هللا ؼنهما- ف هخاب الهذايا، ؼن ابن ؼباط - سحمه هللا حؽالى-هذايا ألامشاء غلى

ٌٌ » :كاٌ- هللا ؼليه وظلم -اظخؽمل الىبي : كاٌ- سض ي هللا ؼىه-و ف الصحيحين ؼن أ ي حميذ العاؼذ  ، «هذايا ألامشاء غلى

 من ألاصد يلاٌ له ابن اللخبيت ؼلى الصذكت،  لما كذم كاٌ- صلى هللا ؼليه وظلم
ًا
هذ  إلف،  لاٌ الىبي : سجال

ُ
هزا لىم، وهزا أ

ٌ - حؽالى-ما باٌ الشجل وعخؽمله ؼلى الؽمل مما والها هللا »: صلى هللا ؼليه وظلم-  جلغ :  يلى
َّ

هذ  إلف،  هال
ُ
هزا لىم، وهزا أ

ا إال جاء به يىم الليامت يحمله ؼلى 
ًا
 ف بيت أبيه، أو بيت أمه،  يىعش أُيهذ  إليه أم ال، والز  هفس ي بيذذ، ال يفخز مىه شيئ

 جيؽش
ًا
 لها خىاٌس، أو شاة

ًا
ا له ُسغاٌء، أو بلشة اللهم هل بلغت، اللهم »،  ثم س ؾ يذيه حتى سأيىا ُؼفشحي إبطيه،«سكبخه، إن وان بؽيرًا

ا ، «هل بلغت
ًا
. صلى هللا ؼليه وظلم-كالها ثالث
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وهزلً محاباة الىالة  ف املؽاملت من املبايؽت، واملساجشة، واملضاسبت، واملعاكاة، واملضاسؼت، وهحى رلً، هى من هىػ الهذيت، 

من ؼماله من وان له  ضٌل ودْيٌن، ال يتهم بخياهٍت، وإهما شاطشهم ملا واهىا - سض ي هللا ؼىه-ولهزا شاطش ؼمش بن الخطاب 

، يلعم بالعىيت،  لما حغير إلامام  ٌٍ خصىا به من أجل الىالة من محاباٍة وغيرها، ووان ألامش يلخض ي رلً؛ ألهه وان إمام ؼذ

والشؼيت، وان الىاجب ؼلى ول إوعاٍن أن يفؽل من الىاجب ما يلذس ؼليه، ويترن ما حشم ؼليه، وال يحشم ؼليه ما أباح هللا 

. {له

 هظولهالألواشُشلفيلواىالألفيلولحضًثلكنل محوٌ لخُنمكلتيئهلكنلواغنكثهلبلىلآزغه لآلانلوافصللًتلئمل كاـئهلواظيلًلمل

منلرالول محع لرمنلواغكُل ل ملنىلبمكل إزظلمكلاللٌؿتدم لؤرل كاتلصحرلفيلواحوحب لؾحوءلواغوعيلؤرلواغكُل ل ةاهلبطولكصغلفيل

كلؤرلوكنلمنلواغكُل ًُ لؤرلؤزظلمكلاللًجحػ ل ةاهلؿكاهٌة لؾحوًءلوكنلعوك . روحبٍة

 وما أخز والة ألامىاٌ،             

  لكنلتحػَمل محوٌ لؤرلكنلواصضككتلبلىلآزغه لرغحرههلمنلمكٌلو ؿئمحنل غحرل
ً
 ملنىلواحوليلواظيلكلىلو كٌ لكضلًيحنلمؿسحال

ٍة ل ئحليل مغلوالكصٌلوؾتسغوحهلمينه 
لًتبحنلؤاهلؤزظلمنل ِنلو كٌلمكلاللٌؿتدم لؤرلؤزظلمنلرؿُفتهلمكلخمّة لٌلنيلؤيلبنؿكنٍة

غفلاهلمكلاللٌؿتدم ل ال ضلمنلبعحككه لككٌ لممل ؾفل: اللٌؿتدم لؤرلؤاهلصُة
ً
وكاهضوًكلواتيلًإزظرننك لالشًلػبًلك لرهثحرل لال

ٌٌة لمحؿفلينضرنلاهلمنلؤحللؤنلًدك ينه لؤرل نضىلأل حكبلو لكمكت لو لصحصلاِـلؤاهلصكخبلملكأٍة لبامكلألاهلمؿسح
ؤنليُة

ٌغعلوانـغلكينه لؤرلؤنلًنفلههلافًلكلغحرلمشغرقٍة ل منلهنكلوللهظهلواهضوًكلبنلرحضتل ال ضلمنلوؾترحككهك لربصزكاهكلبلىل

.  ِنلو كٌ لهظولمغوصلواشُش

 ٌٌة لؤرلهضوًكل مغوءل ملنىلؤننكلمنلواغل لرمنلغللًيحنلمنلواىبكثغ ل: راهظولحكءلفيل ثغ ِث ِبَما هضوًكل مغوءلغئح
ْ
ْل َيف

ُ
ل
ْ
﴿َوَمن َيغ

ِلَياَمِت﴾
ْ
لَّ َيْىَم ال

َ
[. 161: آٌلكمغون] غ

 كلفيلواصحُدحن لخضًثلو نلوائتبُلل
ً
 لرهحل«..ما باٌ الشجل وعخؽمله»رؤرعصلواشُشلخضًث

ٌة
لملغرف

ٌة
لبلىلآزغه لرهحلػبًلكلخضًث

لشضًضٌة لختىلؤنلوانبيل لولحلُللل ُهلتدظًغٌة ع ملًضًهلختىل كنلكفغولب ؼُه لٌلنيل ُكضلب ؼُه ل- صلىل لكئُهلرؾئه-شضًضٌة

 ٌ لح ل،«اللهم هل بلغت»: ٍر لهظو لباللفيلو لكمكتلواىبحرو لواغؾٌح ٌ - صلىل لكئُهلرؾئه-لرغكاًبكلاللًلٌح لح : اللًغ ملًضًهلٍر

. لككٌلفيلملكألكغ لٍة لرككٌلهنك لممكلًضٌلكلىلزؼغلهظولو حطحق لركلىلشضته...«اللهم هل بلغت»

 وهزلً محاباة الىالة  ف املؽاملت من املبايؽت، واملساجشة،: كاٌ              

 ل ملنىلًغوكحنلفيلوؾتسجكعٍة لؤرلًغوكحنلفيلوابُم لفيل ظككلٍة لخُنمكلٌشتريلمنً لتغوكُهلفيلواثمن لألاهلكلىلرؿُفلٍة ل ِنمكلاحل

ل إانلتغوكُهلفيلواثمن ل هظولؤًًظكلمنلواغئٌح لرهظولالل
ٌة
لاللتنـغلباُهلرالل لُنً ل ِنمكلاهلرؿُفل لَة صِة

ُة
وؾتلكٌلؤرلتلككضلؤرل 

لواشُشلفيلو لكمئللو بكٌلل لرو اوػعو لرو ظكعبل لرو ؿكككو لرو ؼوعكل لوللطاًلمنلاحقل ًجحػ لراهظولمدك كولواحالولهمكلًلٌح

. واهضًللواتيلٌغئحن 

 من ؼماله من وان له  ضٌل ودْيٌن، - سض ي هللا ؼىه-ولهزا شاطش ؼمش بن الخطاب               

 ك لرمملهظولشكػغه لػبًلكلخحنلٌشكػغه ل ن لرهحلمنلوافغؾكن لرغنيلؤًًظكلوكنلثغًٍ ؾلضل نلؤبيلرككص لهحلمنلوالشغولو بشٍغ

شكػغلمكاه لو لصحصلو كٌلواظيل لضمكلتحلىل ٌُة ٌلنيلٌشكػغهلاِـلوللمكاه لال لشكػغهلمكاهل لضلواحالًل لؤمكلكبللواحالًل لالل

لاِـلمتنًمك لراهلًىنلكمغلًتنمهلؤ ًضو لؾلضل  لاىنلرمملهظولحمُملوالمكٌ لرؤبيل- عض يل لكنه-واحالًل لرباللؾلضٌة
ٌة
ملغرف

ل: محس ىل شلغيلرغحرههلوئههلشكػغههلكمغ لألاهلوكنلهمكلككٌلواشُش ٌٍة لًلؿهل كاؿٍح .  ألاهلوكنلبمكألكض

 ٌلتغحرلوانكؽ لػبًلكل لضلولخال للواغوشضولتغحرلولحكٌلهثحًرولفيل: كك  ئمكلتغحرلإلامكألرواغكُل لتغحرل خحوٌ لشُشلإلاؾالألًلٌح

.  و ؿئمحن لرفيلزئفكئنه لفيلواغككولرفيلواغكُل
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  لما حغير إلامام والشؼيت، وان الىاجب ؼلى ول إوعاٍن أن يفؽل من الىاجب ما يلذس ؼليه،            

 ا ؽل ل ملنىلاحل ؿضلإلامكألر ؿضلواغكُل لكلىلوللبنؿكنٍة لرهظولًظهغاكل كألرلواظيلؾإٌلكبللكئُلٍة لواظيلهحلمكطولؤ لل؟ل

 ٌ ا  ف هفعً، حيىما يلى ، ؼلى : أهت هن صالحًا
ًا

ا، إن هىت معئىال
ًا
ا، إن هىت مىظف بلذ   يه هزا وهزا، أهت هن صالحًا

ا،  ٌٍ من ألاحىاٌ، مهما  عذ الضمان ال جفعذ، و عاد الضمان ال يبيح لً أن جىىن  اظذًا  ئمكلتغحرلإلامكأل: راهظولككٌأ  حا

لؤنلًفلللمنلواحوحبلمكلًلضعلكئُه . رواغكُل لوكنلواحوحبلكلىلوللبنؿكنٍة

ا إلى يىم الذين ا هثيرًا  .وصلى هللا ؼلى هبيىا محمذ، وؼلى آله وأصحابه وأجباؼه، وظلم حعليمًا

 

 


